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1.- Introducció
Un dels avantatges que ha suposat la nova aparició del Màster en Formació del 

Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes, és l'increment notable de les hores d'observació i d'intervenció de la 
vida d'un institut que els futurs professors podem gaudir. Fruit d'aquesta experiència he pogut 
comprovar la preocupació que expressen els professors de matemàtiques en les reunions de 
departament sobre la poca preparació dels alumnes de primer cicle en l'específic camp de 
l'estadística.

Tots ells basen la seva preocupació en el fet que l'estadística és una eina transversal 
que els alumnes poden aplicar a moltes altres assignatures. En canvi des de l'assignatura de 
matemàtiques  s'acostuma  a  tractar  de  forma  molt  lleugera  aquesta  important  part  del 
currículum, sobretot en els primers cursos de l'ensenyament secundari obligatori. 

És un fet observable que gairebé totes les editorials situen al final dels seus llibres 
lectius els temes dedicats a l'estadística. La conseqüència d'això és què els departaments de 
matemàtiques li donen un rol de comodí en les seves programacions. Sovint només es tracta a 
classe a final de curs i, fins i tot, fora ja d'avaluació. 

En el context educatiu actual en que tots desitgem formar alumnes capaços de ser 
competents per si mateixos en un futur, crec que l'estadística és una eina que no pot faltar en la 
formació  d'aquests  nois  i  noies.  Han  de  ser  capaços  de  descobrir  com  és  d'important 
l'estadística en el món globalitzat actual i com es fa servir per a gairebé tot. Ja sigui qualsevol 
estudi sociològic, com sondeig d'opinió o estudi clínic.

Avui dia arribar a ser tècnic estadístic és una bona sortida professional i ja fa temps que 
hi ha estudis universitaris que es dediquen a formar-los.  No obstant  no és pas una de les 
carreres més demandades i per tant és positiu encoratjar als alumnes a conèixer quins camps 
els hi pot oferir estudiar estadística de forma més específica. Si nosaltres no els fem descobrir 
el que s'amaga darrera de les tècniques estadístiques sortiran de la secundària amb la idea de 
que l'estadística només es fa servir en els telenotícies per parlar de política o economia. 

Per una altra banda, un dels temes que m'han quedat pendents en el meu període de 
pràctiques al centre ha sigut el poder fer ús de les noves pissarres digitals que el centre ha 
incorporat. Al ser una novetat tan recent cap dels professors del departament han posat en 
pràctica materials ser emprats amb aquest suport. Per això, malauradament, tot i que el meu 
centre de pràctiques estava preparat, no he pogut experimentar sessions amb el recolzament 
de la pissarra digital durant la meva estada. M'agradaria saber com canvien les sessions quan 
canvies la pissarra convencional per la pissarra digital.

Per aquests motius he volgut dissenyar una unitat didàctica d'introducció a l'estadística 
per el primer curs de secundària amb principal interès a desenvolupar-la amb la pissarra digital 
i les eines que pugui oferir. 

L'objectiu de la unitat didàctica serà doncs tractar tots els continguts que segons els 
currículums són necessaris en aquest nivell. Això si, a nivell personal tindré dos objectius més 
enllà  del  principal.  Per  una  banda aconseguir  encuriosir-los  per  l'estadística  i  per  un  altre 
aconseguir practicar amb la pissarra digital. 

Per  aconseguir  satisfer  aquest  triple  objectiu  partirem  d'una  recerca  del  que  els 
alumnes de  primer  han  de  saber  sobre  l'estadística.  La  recerca  no  només  es  limitarà  als 
currículums  oficials  publicats  per  el  Departament  d'Ensenyament,  també  buscarem  altres 
possibles  documents  realitzats  per  entitats  amb  el  degut  reconeixement  en  l'esfera  de 
l'educació.

Per  continuar  ens  endinsarem  dintre  de  l'univers  de  la  pissarra  digital.  Buscarem 
informació  de  gent  més  experimentada  a  la  seva  utilització  per  tal  de  descobrir-ne  els 
avantatges i possibles funcions de la mateixa. També em preocupa esbrinar l'opinió d'aquells 
docents de com han hagut de variar les sessions per adaptar-se a la digitalització de les aules. 
Tota  la  informació  que  pugui  obtenir  em servirà  per  anar  més preparat  en  el  moment  de 
l'actuació a l'aula. Dedicarem un apartat expressament al software que predomina a les aules i 
que farem servir per dur a terme les nostres sessions.

Un cop recopilada la informació sobre el contingut i sobre la forma, intentarem arribar a 
dissenyar una unitat didàctica útil, pràctica i encoratjadora de cara els alumnes. Per fer-los més 
pròxim l'interès per l'estadística intentarem sempre buscar referents que els hi puguin  ser més 
simpàtics. Intentarem parlar de televisió, jocs, música o mòbils. A part com la intenció és que 
les classes siguin cooperatives i solidàries, la majoria de temes hauran de ser proposats per 
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ells. 
A la unitat dedicarem un temps a parlar d'estadística en general i esbrinar que en saben 

fins  a  aquell  moment.  Després  els  ajudarem a  realitzar  un  qüestionari  (amb  preguntes  ja 
preparades i altres que puguin aportar ells). Aquest qüestionari l'hauran de contestar per tal de 
tenir dades a tractar. I a analitzar. Si s'escau desenvoluparem un petit ful de càlcul i podrem 
introduir les principals mesures de centralització i el disseny de taules, diagrames de barres o 
gràfics de sectors. 

L'última  part  d'aquest  treball  serà  la  que  dirimirà  si  hem  complert  els  objectius 
proposats. 
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2.- L'estadística al primer curs d'ESO
La pregunta que ens fem en aquest apartat és quins coneixements d'estadística són 

necessaris  per  al  primer  curs  del  primer  cicle  de  l'ensenyament  secundari.  Per  respondre 
aquesta qüestió tan important en aquest treball em cercat en dues fonts legítimes. Per un cantó 
és obligatori consultar el Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 on el Departament d'Ensenyament 
determina  l'ordenació  dels  ensenyaments  de  l'educació  secundària  obligatòria.  L'altre  font 
consultada ha sigut les referències que fa sobre aquest afer el National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM) en la publicació Estándares curiculares y de evaluación para la eduación  
matemática. D'aquesta manera hem volgut consultar tant una font més oficial com una més 
oficiosa però prou representativa.

El  NCTM és l'associació nacional de professors de matemàtiques dels Estats Units 
d'Amèrica.  Aquesta  associació  va  realitzar  ja  fa  uns  anys  tot  un  estudi  per  renovar 
l'ensenyament de les matemàtiques. El seu esperit i les seves recomanacions impregnen molts 
dels estudis posteriors que s'han realitzat a casa nostra. Aquesta bona acceptació dels seus 
estàndards fa que sigui un bon inici aprofundir sobre quin coneixement de l'estadística ha de 
tenir un noi de 14 anys segons aquesta associació. 

El NCTM argumenta que en la societat de la informació en què vivim (cada any que 
passa  té  més  realisme aquesta  denominació)  hem d'ajudar  als  nois  i  noies  a  adquirir  les 
capacitats  necessàries  per  prendre  bones  decisions.  Han  de  saber  que  la  majoria  de  les 
decisions que es prenen avui dia es fonamenten prèviament en un estudi estadístic. També han 
de començar a familiaritzar-se amb les dades recollides en format taula i  en format gràfic, 
sabent extreure la informació necessària en qualsevol dels casos. També ens convida a fer 
aquesta aproximació a l'estadística de forma activa i interessant per a ells. Per tant, per una 
banda ells han de ser el centre de l'experiment i aquest ha de tractar sobre temes que els 
motivin prou. Ens remarca que l'alumne ha de participar en tot el procés: formulació de les 
preguntes  clau,  recollida  i  organització  de les dades,  representació  de dades  per  mitjà  de 
gràfiques i taules de freqüències, anàlisi de les dades, elaboració de conjectures i transmissió 
de la informació de forma convincent. 

Seguint  l'argumentació  ens  indica  com a  factor  d'interès  propi  d'aquestes  edats  la 
comparació constant de l'individu amb el grup. I ens encoratja a fer-los recollir dades sobre les 
característiques  principals  de  l'individu  (edat,  altura,  color  d'ulls,  etc.)  i  d'altres  ja  no  tant 
principals  però si  importants  per  a ells  (música,  televisió,  esport,  etc.)  La confecció  de les 
preguntes ha de sorgir d'un debat intern i ha de ser fruit del seu propi interès. També s'ha de 
raonar amb ells la idoneïtat de la població a escrutar. Es pot limitar l'estudi a la classe o obrir-lo 
a  tot  el  centre.  Forma  part  de  l'aprenentatge  l'ús  de  diferents  escales  a  l'hora  de  la 
representació gràfica. Per últim ens recorden que la incorporació de programes informàtics ens 
fa preparar millor als alumnes de cara al futur i segurament facilitarà la seva comprensió.

Un cop ens em passejat per les recomanacions d'un estament estranger, investiguem 
més  a  prop  i  anem  a  cercar  el  Departament  d'Ensenyament  estableix  curricularment.  El 
departament va dividir els coneixements matemàtics en cinc blocs:

• Numeració i càlcul
• Canvi i relacions
• Espai i forma
• Mesura
• Estadística i atzar

En l'apartat referent al bloc que ens interessa trobem aquest text:

ESTADÍSTICA I ATZAR
• Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i 

presentar dades rellevants per respondre-les:
Disseny d’investigacions per abordar preguntes.
Recollida  o identificació   de dades a través d’observacions,  
enquestes i experiments.
Representació  de  dades  utilitzant  taules  i  gràfics  adequats  
(diagrames de punts, de barres i de sectors).
Distinció entre dades qualitatives i quantitatives.
Ús del full de càlcul, i de les TIC en general, per a l’organització 
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de dades, realització de càlculs i generació de gràfics adequats.
• Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar 

dades:
Descripció de la forma i de les característiques d’un conjunt de 
dades, i comparació de diferents distribucions de dades entre 
conjunts relacionats.
Utilització de les mesures de centralització (mitjana i mediana) i 
anàlisi del seu significat. 
Comparació de representacions diferents d’un mateix conjunt  
de dades. 

• Desenvolupar  i  avaluar  inferències  i  prediccions  basades  en 
dades:

Elaboració de conclusions i  prediccions basades en dades i  
disseny de nous estudis.
Interpretació de gràfics i taules que representen dades 
estadístiques.

• Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat:
Identificació de successos probables o no probables, i 
discussió del grau de probabilitat (qualitatiu) utilitzant 
expressions com segur, igualment probable i improbable.
Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i 
comprovació de les prediccions a través de la prova 
experimental reiterada.
Identificació  de  la  probabilitat  d’un  succés  amb  un  nombre  
comprès entre 0 i 1.
Utilització  de les TIC com a suport  per  a la  realització  de  
càlculs i simulacions.

Si ens limitem només a la part d'estadística d'aquest bloc podem comprovar que no 
difereix gaire de les recomanacions arribades de l'altre costat de l'Atlàntic. No obstant aquí es 
mencionen aspectes vitals que no apareixien en l'informe americà. 

Diu que l'alumne ha de ser capaç de realitzar un estudi estadístic coherent, pactant 
l'objecte d'estudi, les preguntes necessàries i discernint-ne les respostes. Els gràfics i la seva 
interpretació  no han de tenir  secrets  per  aquests  alumnes.  També han de poder deduir  la 
diferència entre les variables quantitatives i les qualitatives i el seu tractament estadístic. 

Tornem a trobar-nos amb la introducció d'eines informàtiques per facilitar el procés i 
s'esmenta que les mesures de centralització han de facilitar  la  comparació entre sèries de 
dades. Així com afavorir el fet que s'atreveixin a fer prediccions i a extreure conclusions de les 
dades analitzades. 

Més  endavant  en  aquest  mateix  decret  s'estableix  el  fort  vincle  que  te  l'estudi 
d'aquestes eines estadístiques amb altres matèries. Aquí també hem de jugar un paper clau i 
ensenyar-los que més enllà del vincle clau i recorrent de l'estadística amb les ciències socials 
també està inevitablement associada a la tecnologia, a les ciències de la naturalesa. 

Així  després  de  veure  les  recomanacions  del  NCTM  i  les  ordres  del  decret  del 
Departament d'Ensenyament, queda clar que amb la nostra unitat didàctica els alumnes han de 
ser capaços de realitzar un estudi estadístic complert però adaptat al seu nivell. Aquest estudi 
ha de ser discutit i acordat a classe. Cal que l'àmbit d'estudi els motivi i els interessi. Un cop 
recollides  les  dades  han  d'aprendre  a  com  tractar-les  en  taules.  Després  han  de  saber 
comparar i analitzar grups de dades a través de les diferents mesures de centralització. Han de 
saber dibuixar correctament un diagrama de barres i un gràfic de sectors. Un cop saben com 
realitzar aquests tractaments de dades podem obrir-los la porta dels fulls de càlcul per facilitar-
los  la  feina.  També  seria  convenient  ajudar-los  a  interpretar  els  infogrames  i  gràfics  que 
apareixen als mitjans. D'aquesta manera seran capaços de extreure'n informació i contestar 
preguntes concretes. 

Per  afavorir  la  integració  amb altres  matèries  i  el  món real,  els  parlarem sobre  la 
vinculació  de l'estadística  amb tot  el  que  ens  envolta.  Parlant  de  l'estadística  en  diferents 
àmbits professionals i de la vida quotidiana per tal que ells mateixos siguin els que identifiquin 
després com afecta l'estadística als seus hàbits de consum o de forma de veure la vida. 
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3.- La pissarra digital
Què és una pissarra digital i quin profit li podem extreure? En aquest apartat intentarem 

contestar aquestes preguntes. 
El que coneixem com a pissarra digital interactiva (PDI a partir d'ara) és bàsicament un 

dispositiu de presentació vinculat amb un ordinador. El dispositiu té la capacitat de mostrar les 
imatges  de  l'ordinador  al  mateix  temps  que  permet  interactuar  amb  temps  real  amb  les 
mateixes amb un llapis o marcador o fins, i tot, amb el dit (depenent del sistema). La connexió 
amb l'ordinador i d'aquest amb la xarxa d'Internet ens obre tot un ventall d'oportunitats a l'hora 
d'introduir nous continguts a les unitats didàctiques.

La PDI amb la que jo he pogut treballar consisteix en una pissarra blanca on es fa 
servir amb guix normal (això si de color) a sobre de les quals s'ha situat un projector de de 
distància focal curta. No cal dir que la pissarra es situa al capdavant de la classe. Al darrera de 
les aules s'han preparat prestatgeries amb endolls per tal que els alumne puguin carregar els 
seus portàtils si ho creuen convenient. 

Aquesta disposició encara que és una de les mes cares del mercat permet un treball 
més fàcil al no produir ombres sobre la superfície visible i al no interferir el feix de llum amb la 
visió del professor. A més com el projector està situat a una alçada considerable, dificulta la 
seva manipulació.

També haig de comentar el fet que aquest sistema permet fer compatible l'ús de la PDI 
com a tal i de la mateixa amb guix normal. D'aquesta manera el professor no cal que faci un 
canvi radical de sistema i el pot anar introduint poc a poc.

La incorporació de les PDI a l'aula ens obre un nou món d'eines pedagògiques per 
poder complementar (no substituir) les que fins ara fèiem servir. Per exemple:

• Les presentacions són més atractives i interactives amb la utilització de colors i 
línies per senyalar, subratllar i fer marques.

• Tenim accés directe amb tota la informació d'Internet.
• Qualsevol format és integrable: un text, un àudio, un vídeo, una imatge, etc.
• El material pot ser preparat prèviament o incorporat a la classe amb celeritat
• Facilita la integració als alumnes amb dificultats motores
• Podem gravar la sessió i  desar les dades i la feina realitzades per després 

recuperar-les o imprimir-ne una part. 
A més podem destacar que les PDI són ben acollides per l'alumnat. Sobretot al principi 

els crea un interès notable en descobrir-ne el funcionament i fa les classes més atractives. No 
obstant el professor ha de considerar que els alumnes també necessiten una formació inicial 
per tal que l'ús de la PDI sigui el mateix per tots. 

La PDI et permet fer servir qualsevol programa instal·lat a l'ordinador de qui depèn. A 
part incorpora una sèrie d'eines que aporten moltes més funcions complementàries. Amb la PDI 
es poden crear pàgines i fer-hi anotacions i dibuixos amb el llapis digital. Evidentment es pot 
esborrar la part que ens interessi o canviar-la de forma o d'estil.  També incorpora un teclat 
virtual  per  poder  escriure  directament  a  la  pissarra  dintre  dels  programes  que  així  ho 
necessiten. Podem introduir recursos provinents de qualsevol font accessible per l'ordinador, ja 
sigui el disc dur, una targeta de memòria o Internet. A més també aporta una funció de gravació 
del que anem fent a la pissarra on podem repetir les accions que vulguem tantes vegades com 
faci falta.

L'increment  dels  possibles  canals  on  proveir-se  d'informació  fa  que  la  funció  del 
professor  dintre  de  l'aula  digitalitzada  hagi  de  canviar.  Ara  cal  passar  d'un  model  on  la 
tendència al discurs monodireccional preval a un model on es revaloritzi la conversa i el diàleg. 
L'aula silenciosa i passiva que rep la informació generada per docent ha de donar pas a l'aula 
de  conversa  i  el  diàleg.  La  irrupció  d'Internet  a  l'aula  s'ha  d'aprofitar  i  no veure  com una 
amenaça. S'ha d'evitar que els nois es limitin a reproduir el que troben a Internet. Cal que siguin 
capaços de jutjar-ne el valor de cada text i formar la seva pròpia opinió i, és clar, produir el seu 
propi material. 

És indubtable que l'impacte sobre els alumnes de la informació que reben a través de 
les TIC esdevé una part important de la construcció d'ells mateixos com a persones. És per tant 
vital  que  els  docents  acompanyem aquest  procés  de  construcció  personal  i  els  ajudem a 
establir les connexions adients entre la informació que els hi pot arribar i el món real. Amb un 
funcionament  cooperatiu  i  participatiu  de  les  sessions  són  els  membres  del  grup-classe, 
professor  i  la  resta  d'alumnes,  que  formalitzen  la  xarxa  de  suport  de  l'individu  a  l'hora 
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d'enfrontar-se amb l'allau d'informació que li vindrà a sobre. 
Al  mateix temps al  fer servir  aquests canals com a part  de la seva formació oficial 

estem posant en pràctica allò que en en el seu moment va postular Vigotski en la seva Zona 
de  Desenvolupament  Proper  (ZDP).  Aquesta  teoria  ens  parla  de  la  interrelació  entre  els 
continguts  d'aprenentatge,  els  docents  (com  a  facilitadors)  i  els  alumnes.  Així,  amb 
independència dels models didàctics, tot procés d’ensenyament i aprenentatge evoluciona més 
satisfactòriament  si  la  interrelació és plenament dinàmica.  Les TIC en general  aporten una 
potencialitat educativa pel seu dinamisme, per la fàcil i ràpida disponibilitat de dades, per la 
retroacció o per a la comprovació d’assoliment dels objectius.  La irrupció de la PDI a l’aula 
potencia aquest dinamisme perquè esdevé una veritable porta d’entrada de tot un seguit d’ajuts 
que el docent pot usar en la seva tasca diària per a facilitar el coneixement. A la distància d’un 
clic s'obre tot un ventall de possibilitats que potencien encara més la interactivitat.

Hi han diferents formes de treure'n partit de les PDI. Les podem classificar segons l'ús 
de les TIC per part dels professors i dels alumnes:

• 0x1 (PDI sense portàtils):
Model expositiu: El docent realitza la seva exposició amb l'ajut 

de la PDI, l'alumnat pren notes i contesta allò 
que el professor creu oportú.

Modelatge: Es representa com fer quelcom. L'objectiu és la 
interactivitat.

Treball col·lectiu: Els alumnes fan aportacions i es van reflectint a 
la  pissarra  com a  síntesi  del  treball.  Es  pot  
treballar tots sobre totes les parts o cada grup 
sobre alguna de les parts.

Font d'informació: En qualsevol moment un dubte pot ser 
consultat i resolt a l'instant.

Presentacions: La  preparació  d'intervencions  per  part  dels  
alumnes és fa més habitual i més àgil.

• 1x1 (PDI amb portàtils):
Model expositiu: L'alumne pot  seguir  en primer  pla  el  mateix  

contingut que fa servir el professor o seguir les 
instruccions.

Modelatge: Mentre se li explica com fer pot fer.
Treball col·lectiu: Les aportacions de cada grup s'integren amb  

facilitat a la feina global.
Font d'informació: L'alumne i el professor fan la recerca alhora i  

poden discutir la més adient. 
Presentacions: La presentació oral i la justificació dels 

raonaments  davant  dels  companys  pot  ser  
integrada com a pràctica habitual a les 
sessions.

Fent aquesta recerca per la xarxa m'ha aparegut una frase atribuïda al gran Confuci:
Ho veig i me n’oblido, 
ho escolto i ho recordo; 
ho faig i ho comprenc

I aquesta altre de semblant atribuïda a Benjamin Franklin:
Diguem-ho i ho oblido
ensenya'm i ho recordo
involucra'm i ho aprenc

Aquestes frases haurien de resumir l'esperit de la introducció de les eines digitals a les 
nostres aules.
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4.- El software Notebook
Per treure suc a la PDI hi ha multituds de programaris un dels més estesos és el de la 

casa SMART i comercialitzat com a Notebook. Aquest programari facilita tot un seguit d'eines al 
professor per tal de poder dissenyar les sessions a realitzar.

El Notebook es pot fer servir com a pantalla en blanc on anar apuntant el que vulguem 
o amb una presentació ja preparada. Si el fem servir directament amb la pantalla amb blanc, 
tindrem la possibilitat en qualsevol moment de guardar el material fet fins el moment, ja sigui 
només una full de treball  o varis, i poder recuperar-los quan vulguem. Per exemple, podem 
començar la següent classe en el punt on vam acabar.  Si per la sessió hem preparat  una 
presentació amb qualsevol contingut (text, imatges, sons, vídeos, vincles webs, etc.) podem 
interactuar igualment amb la pantalla. 

Les  eines  que  ens  facilita  el  Notebook  són  variades  i  ens  permeten  fer  múltiples 
accions, fem un esment de les principals per fer-nos una idea:

• Introducció de text: podem introduir a la presentació qualsevol tipus de text 
amb el format que desitgem per donar estructura als continguts.

• Tractament de text: podem subratllar-lo com si ho féssim amb un marcador 
fluorescent, podem fer línies d'unió, encerclar amb mà alçada, etc.  

• Introducció de formes i  figures:  podem treballar  amb cercles,  rectangles, 
estrelles o qualsevol forma que ens sigui útil.

• Reconeixement de formes: ens permet dibuixar un triangle (per exemple) a 
mà alçada i que es converteixi en un triangle ben fet.

• Editor de formules:  escriure formules matemàtiques a mà alçada i  que les 
reconegui o editar-les.

• Eines  de  mesura  i  geometria:  regle,  esquadra,  compàs  i  transportador 
d'angles.

• Inserir  una imatge:  fer-la transparent,  fixar-la al full  o moure-la, posar-la al 
fons per escriure sobre ella, agrupar-ne dues o separar una part,  etc.

• Inserir enllaços: a webs, a pàgines de la presentació, a objectes
• Inserir taules: dimensionar una taula, donar-li atributs i format.
• Inserir taules de valors x-y: taules per donar valors a funcions
• Inserir eixos de coordenades: per facilitar el dibuix de gràfics de funcions.
• Ombra en pantalla: ens permet amagar part de la pantalla per centrar l'interès 

en el que ens importa i descobrir més tard la resta. 
• Focus i lupa: diferents maneres també de ressaltar la part que ens interessa.
• Enregistrador:  podem  gravar  una  acció  i  repetir-la  tantes  vegades  com 

vulguem.
La idea que hem de tenir al cap és que qualsevol objecte que introduïm al nostre full és 

totalment manipulable per nosaltres. El podem fer més gran, més petit, moure'l o escriure-hi a 
sobre o al voltant. Els objectes poden ser textos, imatges o figures creades al moment. El text 
introduït a mà alçada (com si ho féssim amb el guix) es pot reconèixer i guardar-lo com si 
l'haguéssim entrat amb el teclat.  Si fem una presentació i  la anem seguint al final de cada 
sessió podem guardar a final de cada classe una versió amb tots els afegits. Els subratllats, els 
dibuixos, les fletxes, d'aquesta manera mai perdem la feina realitzada. 

A part de les mencionades també tenim altres opcions com treballar amb el teclat virtual 
o fer servir diferents punters per ressaltar on volem que els alumnes centrin la seva atenció. 
Podem incorporar vincles amb sons, vídeos o altres arxius com animacions flash. La nostra 
feina un cop guardada es pot exportar en format imatges, en format presentació o en format 
universal (pdf). 

Cal també remarcar que quan instal·lem aquest programari de presentació també s'ens 
afegeix a la nostra pantalla una barra d'eines amagada (per defecte a mà dreta) on apareixen 
les funcions més habituals per treballar sobre documents externs al Notebook. D'aquesta forma 
podem seleccionar el llapis i escriure sobre una pàgina web o una fotografia. No cal entrar en el 
programa  de  presentacions.  Això  si  hem de  recordar  que  si  fos  necessari  en  aquest  cas 
guardar la feina realitzada s'ha de fer una captura de pantalla.

A part de la versió del programa que permet realitzar les presentacions amb tota la 
sèrie  d'eines  que  hem  resumit,  existeix  una  versió  que  només  ens  deixa  visualitzar  els 
documents creats amb aquest programari. Aquesta versió es aconsellable pels alumnes per tal 
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de no haver d'exportar els documents a altres formats amb la possible incompatibilitat o pèrdua 
d'informació que a vegades comporta. 
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5.- Disseny de la unitat didàctica
Arribat aquest punt hem recopilat la informació necessària per saber què i com podem 

desenvolupar  la  unitat  didàctica  que  ens  plantejàvem.  A  partir  d'aquí  farem  servir  les 
recomanacions del Departament d'Ensenyament per definir i desenvolupar els apartats de la 
unitat. 

Recordem que aquesta unitat didàctica portarà el títol d'Introducció a l'estadística. 
Estarà dissenyada per ser impartida al tercer trimestre del primer curs de l'ESO. Els objectius 
d'aprenentatge d'aquesta unitat és el que volem que els alumnes aprenguin i és on hem de 
definir  les  habilitats  necessàries  per  tal  que  siguin  competents,  són  els  objectius  que 
comuniquem als alumnes. Després descriurem de quina forma es treballen les competències 
bàsiques en la nostra unitat. Amb quines activitats es treballa una o una altra. A continuació 
farem una exhaustiva llista dels  continguts curriculars que aquesta unitat didàctica tractarà. 
Evidentment  la  part  important  de  la  unitat  se  l'emporta  la  metodologia  i  seqüenciació 
didàctiques. En aquest apartat s'ha de definir quin tipus d'activitats es duen a terme, quan 
triguen, amb quins materials comptarem i com organitzarem l'aula. Per acabar la unitat ha de 
tenir en compte els criteris d'avaluació per poder establir si els alumnes han aconseguit ser 
competents en els aspectes tractats. Passem doncs a desenvolupar la unitat didàctica:

Els objectius d'aprenentatge de la unitat seran els següents:
1.- Comprendre què és l'estadística
2.- Distingir entre població i mostra i entre diferents tipus de variables
3.- Practicar com es treballa amb cada tipus de variable
4.- Realitzar un estudi estadístic
5.- Ordenar les dades obtingudes
6.- Analitzar les dades amb l'ajuda de les mesures de centralització
7.- Representar de forma adient els resultats de l'estudi
8.- Valorar la informació de diferents gràfics
9.- Comparar diferents taules de dades i diferents gràfics

En  aquesta  unitat  tractarem  d'aconseguir  d'una  forma  o  d'una  altre  que  les  vuit 
competències bàsiques definides pels textos oficials puguin treballar-se i d'aquesta manera 
col·laborar en la formació integral de l'alumne. 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: 
Amb l'ús de les sessions participatives i amb el foment del debat i del 
consens  a  l'hora  de  prendre  decisions  hem  de  fomentar  que  els  
alumnes argumentin les seves participacions o aportacions. L'exposició 
davant de la classe de la seva feina ha de ser un fet normal i integrat 
dintre de la dinàmica habitual.

Competència artística i cultural:
Hem de donar la possibilitat d'expressar-se als alumnes en la confecció 
dels continguts que ho permetin i els hi facilitarem les eines per poder 
practicar. A més han d'aprendre el valor de la diferència i el valor de la 
pertinença a un grup. 

Competència en el tractament de la informació i competència digital:
Acompanyarem als  alumnes en  la  recerca  d'informació  i  en  la  tria  
posterior. Han de ser capaços d'integrar diferents fonts per documentar 
un raonament. Fomentar l'actitud crítica vers la informació que es rep.

Competència matemàtica:
Fomentarem l'ús de les tècniques estadístiques bàsiques per respondre 
preguntes bàsiques i molt properes al seu interès. Han de conèixer les 
mesures de centralització bàsiques i poder fer raonaments al voltant  
d'aquestes.

Competència d'aprendre a aprendre:
Deixar a les seves mans part de la iniciativa, sempre que es respecti  
l'esperit de la sessió. Arribar a poder fer una autovaloració coherent  
amb la feina realitzada i els coneixements adquirits.

Competència d’autonomia i iniciativa personal:
Aquesta unitat posarà molt interès en que els alumnes es comparin  
amb la  resta  del  grup.  Ha de fomentar  l'autoestima,  la  creativitat  i  
l'autocrítica. L'alumne ha de ser capaç de prendre decisions i defensar-
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les i, si s'escau, aprendre de les errades.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:

Vincular totalment l'estadística com una forma aproximada i vàlida per 
comprendre i poder predir el món real. Centrar les activitats en valors 
positius de l'estudi  i  la  reflexió sobre els  quals els  alumnes puguin  
extreure'n reflexions vitals. 

Competència social i ciutadana:
Aprofitar aquesta unitat per millorar la convivència del grup, fomentant 
l'ús de les eines democràtiques i solidàries.

A l'hora de definir els continguts cal que siguem més exhaustius i realitzar una llista 
dels termes que desenvoluparem a la unitat:

L'estadística dintre de les matemàtiques
Utilització de l'estadística en la societat actual
Definició de població
Definició de mostra
Selecció de mostra
Variables estadístiques: definició i tipus
Tractament de les variables estadístiques
L'estudi estadístic: definició, disseny, elaboració i funcions
Elaboracions de diferents taules estadístiques
Els diferents tipus de freqüències
Necessitat d'un paràmetre que resumeixi una distribució
Mitja, moda i mediana
Diferents formes de representar les dades
Identificar la informació oferida per diferents gràfics
Saber fer comparacions i anàlisis entre diferents taules i gràfics

Un cop definits tots els paràmetres necessaris podem procedir a fer la  seqüenciació 
didàctica de la unitat. Aquesta seqüenciació la farem per sessions d'una hora i per cada sessió 
definirem quines activitats i com les durem a terme.

Sessió 1: Per iniciar la unitat didàctica realitzarem una presentació del  
món de l'estadística i les seves notables vinculacions amb la  
nostra societat. Aprofundirem quina utilitat tenen i realitzarem 
les preguntes adients per captar els coneixements previs que 
tenen els alumnes sobre el tema. Les explicacions les 
centrarem  en  aspectes  interessants  per  a  ells  (televisió,  
música, videojocs, etc.).

Sessió 2: Introduirem els conceptes de població i  mostra. Treballarem  
diferents exercicis per tal que els alumnes puguin diferenciar  
aquestes dos conceptes. Posarem èmfasi en la necessitat de 
treballar  amb  mostres  per  estudiar  la  població.  Visitarem  
pàgines  webs  on  es  parli  de  fitxes  tècniques.  Esmentarem  
l'error dels estudis estadístics. Parlarem sobre la mesura de les 
audiències 

Sessió 3: Definirem què és una variable  estadística  i  quins tipus ens  
podem trobar.  Parlarem del que ens fa diferents i el que ens  
uneix dintre d'un grup. Del valor de la diferència i del valor de la 
pertinença.  Es  realitzaran  exercicis  per  classificar  diferents  
variables per reforçar els conceptes.

Sessió 4: Un cop quedi clar quins tipus de variables existeixen, parlarem 
de com les podem tractar i analitzar. Aprofitant per parlar dels 
diferents tipus de preguntes que es poden formular.
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Sessió 5: Definirem què és i quines parts integren un estudi estadístic.  
Plantejarem quin estudi estadístic realitzarem dintre del nostre 
grup. Els alumnes hauran de triar les variables a estudiar i com 
fer les preguntes. 

Sessió 6: Amb les preguntes de l'estudi ja contestades. Procedirem a la 
recollida de dades i la formulació de la taula de freqüències.  
Explicant el significat de cada columna. Tot el procés el farem 
encara sense recórrer al full de càlcul.

Sessió 7: Un cop definida la taula de freqüències explicarem la necessitat 
de  resumir  les  dades  en  paràmetres  útils  i  que  facilitin  la  
comparació.  Definirem les  mesures  de  centralització:  mitja,  
moda i mediana. Explicarem quina utilitat té cada una.. 

Sessió 8: Traduirem les dades obtingudes a la taula de freqüències en  
gràfics  dibuixats  manualment.  Explicarem  com  distribuir  
correctament un gràfic de sectors.

Sessió 9: Un cop assimilats aquests conceptes ens recolzarem en el full 
de càlcul per ensenyar als alumnes la seva utilitat en el 
tractament de dades i en la obtenció de gràfiques.

Sessió 10: L'última sessió la dedicarem a fer lectures de diferents gràfics 
de diaris  i  a  identificar  la  seva  validesa informativa.  També  
farem una ullada ràpida sobre el programari  Gapminder per  
aprofundir en la lectura de gràfics.

Per valorar que han assolit  els coneixements necessaris en estadística es tindrà en 
compte:

• L'actitud participativa, col·laboradora i solidaria a les sessions
• La confecció d'un dossier on apareixeran tots els continguts tractats així com la 

resolució dels exercicis proposats. 
• Les presentacions orals a classe de les diferents activitats per grups.
• La confecció correcta d'un full de càlcul, amb taules i gràfics.

Els alumnes que no tinguin una avaluació positiva d'aquests aspectes hauran de refer 
el dossier o el full de càlcul de forma adient.

L'organització de l'aula pot ser molt variable depenent de la mida total del grup. Sempre 
que sigui possible es treballarà amb grups de tres persones. La formació dels grups haurà 
d'anar  canviant  de forma que tots  vagin col·laborant  amb la resta del  grup.  De la mateixa 
manera que al final de la unitat tots hauran d'haver presentat alguna part de la feina feta pels 
grups. Els alumnes es poden ajudar de la calculadora per fer els càlculs més complicats i de 
l'ordinador portàtil quan realitzem el full de càlcul.
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6.- Desenvolupament de la unitat didàctica
Arribats a aquest punt ja sabem quin continguts volem que els nois i noies assoleixin, 

amb quins recursos físics comptem i com els hi volem transmetre. 
Per desenvolupar la unitat didàctica he preparat una presentació amb Notebook sobre 

la qual em recolzaré. Serà com anar seguint un guió. Per poder veure com intervé la PDI en les 
sessions comentaré pas a pas el desenvolupament de la unitat didàctica i les eines que faria 
servir a cada moment. 

Full 1: Aquest full ens permet introduir la unitat didàctica. Els hi comentarem l'objectiu 
de la unitat i com volem que confeccionin el dossier. Els hi farem copiar al dossier tant el títol de 
la unitat com el resum de la mateixa per tal que tinguin clar els que han de saber fer al final de 
la  unitat.  Quan fem l'explicació  fem servir  l'eina de  cortina per  descobrir  pas  per  pas els 
continguts. 

Sense cortina:

Amb cortina:
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Full 2: Un cop copiat el resum intentarem copsar el que els alumnes ja saben sobre el 
tema.  Els  hi  preguntarem directament  que  han  llegit  o  vist,  si  els  interessen  els  sondeigs 
electorals, si saben en quins camps es fa servir l'estadística, si estan pendents de calcular la 
nota mitjana de cada avaluació, etc. Per fer-ho podem fer servir l'eina cortina, com abans però 
també el marcador per reforçar les paraules clau de la definició. Després del debat i abans de 
seguir els hi farem copiar la definició al dossier. 

Amb el marcador:

Full 3: La intenció es insistir en el gran ventall d'usos de la estadística en la nostra 
societat i per tant amb aquest full fem un repàs d'alguns usos. Ens pot ser útil de nou l'eina 
cortina per avançar pas a pas com apuntar amb el llapis a l'espai sobrant diferents usos nous 
que puguin venir de la reflexió de tota la classe en veu alta però de forma ordenada. Un cop 
escrits es poden reconèixer com a text editable i que es pot fer servir en el futur. 

Escrit a mà: 
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Text reconegut: 

Full 4: Continuem els usos de l'estadística visitant les pàgines oficials de l'estadística 
estatal i nacional. Per fer-ho en aquest full hem creat dos vincles que ens facilitarà l'accés a les 
dues pàgines. Fent clic en el símbol del marge dret inferior accedim al navegador a la direcció 
URL consignada en el vincle. Dins la visita a la pàgina web de l'INE visualitzarem un vídeo de 
cinc minuts on explica les seves funcions A la web de l'INDESCAT navegarem per anar trobar 
els noms més posats als nadons a Catalunya i altres dades. Podem fer servir el  llapis per 
remarcar parts de les webs.

Els vincles: 

Remarcar a la 
web:
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Full 5: Ara plantejarem una activitat a fer a tota la classe. Dissenyarem un nou gelat 
fent servir les preferències de la majoria de la classe. Fomentarem el debat i  la pressa de 
decisions, fent palès que l'objectiu és vendre'l no menjar-lo, es a dir, que no em de fer el gelat 
que ens agrada a nosaltres si no que em de dissenyar un que agradi a molta gent. Així pas per 
pas seleccionarem les diferents característiques del producte. Podem fer servir l'eina  cortina 
per tal que no avancin massa i el llapis per apuntar el resultats.

Original: 

Cortina i llapis:
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Full  6:  Un  cop  feta  la  introducció  començarem  a  parlar  de  termes  estadístics. 
Començarem per  la  població  i  la  mostra.  En  aquest  full  definim tots  dos  conceptes  i  ens 
ajudarem de la  cortina per  primer  parlar  de  població  i  després de mostra.  Si  cal  reforçar 
conceptes tenim el marcador. Aquestes dues definicions també han d'anar al dossier.

Original: 

Full 7: Per reforçar la diferència entre població i mostra plantejarem el següent exercici 
on hauran de pensar quan es treballa amb la població i quan amb la mostra. Podem inserir una 
taula a sota. 

Original: 

Amb la taula 
inserida i amb 
el text ja 
reconegut:
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Full 8: Continuem parlant de població i mostra amb una altre activitat. En aquest cas 
ferm servir el llapis per apuntar al costat la solució que ens hauran dit els alumnes. Un cop 
escrit una paraula podem fer servir l'eina de duplicar per tal de fer una còpia de la mateixa i 
moure-la on calgui.

Apuntat amb 
el llapis:

Full  9:  En  el  context  de  població  i  mostra  ara  introduirem  el  concepte  de 
representativitat  de la  mostra.  Ens recolzarem en dos  vincles webs amb un  mapa de les 
municipals a la Garrotxa i a l'estat espanyol per parlar de la mida de la mostra i de com es 
seleccionen els individus. 

Original:
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Full 10: Aprofitant que parlem de poblacions i mostres, parlarem sense aprofundir-hi 
tècnicament del error que acceptem quan decidim la mida de la mostra. Sempre sense entrar a 
com es calcula observarem les fitxes tècniques de diferents estudis per observar que hi diu 
sobre l'error i la metodologia que han fet servir. Intentarem que aprenguin a ser crítics amb el 
que llegeixen. Per fer-ho en aquest full em fet 4 vincles amb temes variats. Un estudi publicat a 
La  Vanguardia  sobre  la  inseguretat  ciutadana,  un  sondeig  electoral  sobre  les  municipals, 
l'estudi general de mitjans i un rànquing de vendes de productes d'oci (llibres, videojocs, etc.). 
Un cop dintre de les webs podem remarcar allò que faci falta. 

Original:

Web enllaçada 
amb text 
remarcat:

El text que 
volem 
remarcar, 
seleccionat, 
tallat i enganxat 
com a full 11 
de la 
presentació:
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Full 12: Continuem remarcant el tema de població i mostra i tipus d'estudis amb un 
tema que els pot interessar com és la mesura de les audiències televisives.  Parlarem dels 
audímetres, de com funcionen, per què són tan importants les audiències, etc. Fomentant la 
participació en tot moment. Ens recolzarem en la web de l'empresa responsable de la mesura 
d'audiències a Espanya i en la taula de la distribució d'audímetres. Tornarem a fer servir eines 
habituals  com  el  llapis  i  el  marcador.  Com  a  activitat  farem  un  sondeig  ràpid  sobre  quin 
programa va veure cadascú la nit anterior. 

Original: 

Full  13:  Ara  toca parlar  del  tipus de variables que ens podem trobar  en un estudi 
estadístic. Qualitatives i quantitatives (contínues i discretes). En aquest full parlarem nomes de 
qualitatives i  quantitatives i,  a part dels exemples que hi ha al full,  demanarem que ells en 
diguin més.  Han de copiar al dossier les definicions i tots els exemples de variables que anem 
dient. Farem servir l'eina de la cortina i el llapis per apuntar el que els alumnes vagin dient. 

Original: 
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Full 14: En aquest full diferenciarem entre quantitatives discretes i contínues. Farem el 
mateix que abans, a part dels nostres exemples intentarem que cadascú digui un exemple d'un 
o de l'altre.

Original: 

 

Full 15: Per remarcar la diferència entre variables, realitzem la següent activitat: un 
alumne sortirà a la pissarra i mourà una variable a sota del tipus que li correspon. D'aquesta 
manera tindrem el full al principi i al final de l'activitat.

Original: 
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Després de que 
els alumnes 
hagin mogut on 
correspon cada 
variable:

Full 16: Com un dels objectius de la unitat és parlar de les característiques de la classe 
de forma estadística, abans de començar a plantejar les preguntes dedicarem una estona a 
meditar  sobre  el  què  ens  fa  diferents  i  el  què  iguals.  Per  evitar  que  després  apareguin 
problemes quan estiguem mirant qui és més alt i qui més baix, ara és el moment de parlar de 
d'individualitat dintre del grup. Si surten temes preocupants (xenofòbia, homofòbia, etc.) s'haurà 
de traslladar el problema al tutor o tutora del grup.  Per dur a terme aquesta reflexió partirem 
del  vincle amb la consulta al diccionari del significat de variable (propens a canviar) i d'aquí 
estirarem el fil. 

Original:
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Full 17, 18, 19 i 20: En aquests quatre fulls ensenyarem a com fer el recompte de 
casos  per cada valor de la variable i la necessitat d'agrupar-los en grups quan els possibles 
resultats són molts. Si cal remarcar alguna cosa tenim l'eina cortina i el marcador.

Full 17:

Full 18:

Full 19:

Introducció a l'estadística descriptiva a primer d'ESO                            25



Full 20:

Full 21:  En aquest full plantejarem una activitat per exercitar l'agrupació de dades i 
recompte de valors. Partirem de l'enunciat i a sota inserirem la taula amb les dades.

Original: 

Un cop inserida 
la taula i fet el 
recompte a 
palets:
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Full 22: Repetició de l'exercici ara amb alçades. Els alumnes hauran de buscar l'alçada 
mínima i a partir d'aquí fer els grups i després el recompte. 

Original:

Full  23:  Amb aquest  full  parlarem de  les  parts  d'un  estudi  estadístic.  Els  alumnes 
hauran d'incorporar aquesta informació al seu dossier. Nosaltres ens ajudarem de l'eina cortina 
i del llapis. 

Original: 
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Full 24, 25, 25, 26, 27: Ara toca dissenyar el nostre estudi estadístic. Amb el consens 
de la classe anirem definint  les preguntes a fer i  com les fem. Haurien de sortir  unes vint 
preguntes dintre dels àmbits que ens interessa. Aquí nosaltres em pensat unes quantes de 
possibles:

Full 24:

Full 25:

Full 26:

Full 27:
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Full 28 i 29: Un cop decidides les preguntes, que cada alumne haurà copiat al dossier, 
cada  alumne  s'emparellarà   amb  un  company  per  fer-li  l'enquesta.  D'aquesta  forma  cada 
alumne tindrà l'experiència de ser preguntat i de preguntar. Al dossier s'apuntaren les dades 
preguntades no les pròpies. Les preguntes de l'estudi no seran prou susceptibles per haver de 
garantir l'anonimat. Si calgués però, sempre es pot realitzar una fotocòpia amb les preguntes i 
que cada alumne contesti de forma anònima. En aquest full començarem el recompte:

Full 28:

Fent el 
recompte amb 
el llapis:

Full 29 amb el 
recompte ja 
traduït en 
format taula:
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Full 30:  Ara per grups es farà el  recompte de les preguntes que falten.  Cada grup 
sortirà a explicar com ha tractat les dades, si ha hagut de fer agrupacions o no i el resultat 
obtingut. L'alumne al dossier ha de reflectir el recompte de totes les preguntes. Cal tenir en 
compte  que  les  preguntes  que  queden  tan  poden  ser  sobre  variables  quantitatives  o 
qualitatives.

Original: 

Full  31:  Ara  agafarem  una  dada  adient  (per  l'exemple  número  de  germans)  i 
emplenarem la taula de freqüències. Explicarem quina és cada freqüència i com es calcula. 
També  el  resultat  que  ha  de  donar  la  suma  de  cada  columna.  Partirem  de  la  taula  pre-
configurada i l'anirem emplenant. 

Original amb 
la taula buida:
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Amb la taula ja 
plena i els 
dibuixos fets:

Full 32, 33 i 34: Un cop explicades les freqüències i la taula introduïm una pregunta, 
com comparar sèries de dades? Són més alts els nois que les noies? Per fer-ho expliquem el 
concepte de paràmetre estadístic, el de mesures de centralització i el de mitjana aritmètica. 
Entre tots calcularem l'alçada mitjana de la classe i  del grup de nois i  noies i  debatrem el 
resultat.  Després  per  grups  calcularan  les  mitjanes  de  les  variables  de  les  que  es  pugui 
calcular. 

Full 32: 
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Full 33: 

Full 34:

Full 35:Ara tocarà fer el mateix amb la mediana. Explicar que és i per a què serveix. 
Per grups faran els càlculs necessaris. 

Original: 
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Full 36:Ara tocarà fer el mateix amb la moda. Explicar que és i per a què serveix. Per 
grups faran els càlculs necessaris.

Original: 

Full 37: En aquest full és on els alumnes aniran apuntant els resultats. Evidentment no 
es podrà calcular la 
mitjana de les 
preguntes qualitatives. 

Original: 
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Full 38, 39, 40 i 41: Ara toca parlar de com traduir les freqüències a gràfics. Per 
repescar la taula de freqüències hi ha un vincle per anar retrocedir a la pàgina exacta i en 
aquella un altre per 
tornar a l'actual.

Full 38:

Full 39: ens em 
servit de les 
eines de dibuix 
i de 
reconeixement 
de formes per 
fer el gràfic 

Full 40: aquí 
necessitem el 
transportador i 
el compàs per 
repartir els 
sectors. 

Full 41: ara per 
grups 
realitzaran els 
gràfics de la 
resta de 
preguntes.
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Full 42 i 43: Hem vist com treballar l'estadística de forma manual, ara la treballarem 
amb full de càlcul. Aquí hem fet un vincle amb el full de càlcul que farem servir.

Full 42: 

Full 43: amb el 
full de càlcul un 
cop realitzat. 
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Full 44: Per acabar farem una ullada a diferents gràfics. Farem servir el l fulletó editat 
per la FME sobre falsos usos de l'estadística, un enllaç a la web malaprensa.com i el programa 
Gapminder. Per la següent sessió els alumnes hauran hagut de buscar un gràfic a la premsa i 
fer l'anàlisi del mateix davant la classe. 

Original:
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7.- Conclusions
Després de la lectura d'aquest treball podem jutjar-ne el resultat. Fent la recerca prèvia 

em vaig trobar a la xarxa amb múltiples recursos accessibles que faciliten la divulgació de 
l'estadística. Ja siguin editats per organismes oficials com aportacions de diferents docents, jo 
he volgut desmarcar-me de totes aquestes activitats i dissenyar-ne les que creia més adients. 
Evidentment les meves no són tampoc del tot originals ni gaudeixen de dibuixos espectaculars 
(de fet de cap dibuix). Crec que aquest disseny sobri facilitarà la concentració dels alumnes en 
el tema que estem tractant. De la mateixa manera que explico el desenvolupament normal de la 
unitat didàctica sense caure en el parany de donar més importància al mitjà (la PDI) que al 
contingut (la unitat didàctica). Malauradament, aquesta unitat didàctica no ha pogut ser posada 
en pràctica i per tant, no puc comentar res sobre la possible percepció dels alumnes. No puc 
aclarir si el doble objectiu de fer-los competents en estadística i d'engrescar-los en aquesta 
matèria  s'ha  aconseguit  o  no.  El  que  sí  puc  dir  és  que  jo  he  aprofundit  gratament  en  el 
funcionament de la PDI i del seu software. 

 Amb l'ús continuat de les diferents eines cada vegada li vas agafant més gust al llapis 
òptic de la PDI i te'n vas oblidant del guix. Això si l'aprenentatge costa. Quan treballes amb la 
PDI nous factors adquireixen rellevància, com el calibratge de les mateixes. D'una aula a un 
altre has d'anar agafant el truc de cadascuna per saber si has de picar més amunt o més abaix 
per encertar a la primera l'acció que veritablement vols seleccionar. Al principi també costa 
d'agafar-li el toc a l'escriptura a mà alçada i no et permet anar massa ràpid. Mica en mica vas 
agafant més traça i, al final, l'eina de reconeixement de text t'agafa el que vols dir a la primera. 
No obstant també hi han baralles per fer anar el compàs i el transportador allà on vols. Però 
aquests en la seva versió tradicional de fusta no és que siguin gaire còmodes tampoc. Una eina 
molt útil és la de reconeixement de formes. Ara si que pots fer que un bunyol es converteixi en 
un cercle perfecte o un triangle depèn del que interpreta el programa. Això sí, si no t'agrada el 
que has fet, un clic al botó de desfer i llestos. Les taules donen més problemes ja que per 
defecte surten massa grosses i costa de moure-les a on tu vols. Això si que un cop situades 
agraeixes l'espai per poder escriure-hi. Altres eines importants i pròpies de la PDI són les eines 
per centrar l'atenció. La cortina és la més fàcil de fer servir. En un clic tens una tela virtual que 
et tapa el full que estàs fent servir. Si ja graves el full amb la cortina posada quan arribes a 
aquell full ja hi és. Va molt bé per anar pas a pas en una presentació feta o per si vols posar a 
dalt el plantejament d'un exercici i a sota la solució. Les altres eines per centrar l'atenció són el 
focus  i  la  lupa.  Aquí  no  les  hem fet  anar  perquè  no  han calgut.  Amb el  focus  és  com si 
tinguessis una cortina però amb un forat al mig de la mida que et calgui. És a dir, que deixes 
veure la informació que t'interessa al mig del full i la resta queda tapat o enfosquit. En canvi la 
lupa fa d'ampliació del detall que necessitis. Una altre avantatge d'aquest programa és el fet de 
poder gravar accions. Si preveus que una acció continuada pot ser previsiblement difícil  de 
percebre a la primera, pots donar-li al botó de gravar. Tot seguit procedeixes a apuntar una 
demostració o a dibuixar una figura i quan acabes pares de gravar. En un segon pots fer que el 
programa repeteixi el que tu has fet. Imagina completar una formula o una taula o dibuixar línies 
paral·leles amb el regle i el cartabó. 

A part de les eines de del Notebook com a tal, cal també fer esment de la barra d'eines 
lateral quan treballes fora de la presentació. Mentre navegues per Internet tens un llapis i un 
marcador per fer les fletxes o subratllats que desitgis. Al mateix temps pots fer les captures que 
vulguis. Captura de tota la pantalla, només d'una part amb forma rectangular o captura amb 
forma lliure. Un cop feta la captura quan tornes al programa Notebook ja tens un full nou amb la 
captura  feta.  Ja no estàs navegant estàs treballant  sobre la captura.  I  sobre aquesta pots 
escriure, prendre mides o simplement esborrar-la.

Crec que després d'aquesta recerca seria capaç d'oferir als alumnes de primer d'ESO 
una bona unitat d'introducció a l'estadística i que tots gaudiríem de l'ús de la pissarra digital. 
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